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 صليحة خيو

 

 املرسلني أشرف على والسالم والصالة الرحيم الرمحن اهلل باسم

 .عسكرية حتية أحييكم اجملاهدات أخواتي اجملاهدين، إخواني

 هو احلربي وإمسي صليحة خيو هو احلقيقي إمسي جماهدة أنا

 كان العلماء مجعية  جملس يف عضوا كان اهلل رمحه أبي زبيدة

 إىل قسنطينة من تنقل لنا جارا اهلل رمحه زموشي السعيد الشيخ

 وهو .اجلزائريني املسلمني العلماء مجعية إىل لينضم معسكر مدينة

 وبهذا العلماء مجعية يف األعضاء العائالت بنات أمساء أعطى الذي

 أبي ذهب وملا فتيحة إسم ألخيت وأعطى صليحة إسم أعطاني

 إذ مشاكل له وخلق عراقيل اإلستعمار له وضع البلدية لدى ليسجلين

 هذا يكن ومل بالبادسيني خاص اإلسم هذا ألن صليحة إسم يقبلوا مل

 كان الكشافة ومعهد كشافا كان األكرب أخي .أنذاك منتشرا اإلسم

 السيد آنذاك الكشافة رأس على كان به أقطن الذي باحلي موجودا

 أمامنا، متر اإلستعراضات كانت يوم كل ويف اهلل، رمحه زرقة إبن

 بالثانوية طالبة كنت "جبالنا من " نشيد حيفظين أخي كان الليل ويف

 اإلمتحانات وأثناء الكولون وبنات إسرائيليات طالبات معي وكانت

 األوربيات عليها جيلس اليت الطاوالت على متر أستاذتنا  كانت

 اإلجابات هلن تعطي فكانت أبدا، أمامنا متر وال واإلسرائيليات

 فالعكس حنن أما كثريا حترتمهن وكانت .أعيننا أمام الصحيحة
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 فكانت حنن أما "vous" بـ منهن الواحدة تنادي مثال فكانت صحيح

 باخلط يعمل وكان شاحنات، له كانت آنذاك أخي "tu" بـ علينا تنادي

 من اخلامس حممد امللك عودة مع هذا وتزامن واجلزائر املغرب بني ما

 شركاء معه يعمل وكان .اإلحتفالت تلك أخي حضر ولقد املنفى

 اإلحتفاالت تلك حول لنا حكى إلينا عاد وملا .جتارته يف مغاربة

 بأزهار له رمت مغربية إمرأة أن لي وقال باإلستقالل، اخلاصة الكبرية

 .فرحته املغربي الشعب فغطبت فرحتها عن تعبريا طائرة خالل من

 ال وحنن مستقل وتونس املغرب من كل ملاذا :نفسي يف وقلت وبكيت

 يف لصديقاتي فحكيت مثلهم؟؟ واحلرية باإلستقالل نفرح ال ملاذا

 اجلزائريني، حنن حلالنا إنظروا هلن وقلت هذا، كل عن املدرسة

 األستاذة فجاءت .قيمة لنا وليست احلقرة، اإلستعمار، العنصرية،

 مل اليوم ذلك ومن فسكت .تصفعين أن وأرادت بالسكوت وأمرتين

  .املدرسة تلك إىل أرجع

 أخوات كذلك وحضرت معسكر، يف لعرس حضرت أيام وبعد

 والبهجة مسية املدعوة أقار فاطمة  حليمة وهن فالتقينا جماهدات

 حاجة يف اجليش ألن إليهم اإلنضمام مين فطلبوا (دليل ميينة)

 املنطقة قيادة مبركز فالتقيت السادسة باملنطقة بهن فالتحقت لألخوات

 اهلل رمحها اجمليد عبد وفتيحة وهران من طيب آيت ليلى من بكل

 جببل الثالثة املنطقة إىل ذهبنا ثم القيادة مبركز يوما 20 مدة فبقينا

 وهذا قرية كل يف خطابات فيها نلقي إجتماعات نقيم وكنا شقران بين
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  35،6 مسدس تسلمنا شقران بين إىل وصلنا كما القرية نساء أمام

 كافــــــبال) الكاف جببل كانت رصاص طلقة وأول جندية لكل

 معنا موجودة وهي نصرية األخت صعدت ذلك بعد أيام (األصفر

 اهلل رمحها عالق بن فتيحة صحراوي، صفية بها حلقت ثم اليوم،

 يدةـــــــالس) هرزادــــــش :منهن بالثانوية داخليات طالبات وثالثة

 كذلك اليوم معنا وهي وفائزة (شنتوف السيدة) دينازاد (فلوحي

 أثرا هلن جتد مل بعدها معسكر كل اإلستعمارية القوات عنهن وحبثت

 نتدرب رحنا ثم أنذاك جماهدة 20 أصبح حتى عددنا فكثر بالثانوية

 :الثقيلة األسلحة على

 رمحه الدين نصر السيد إشراف حتت وهذا صيد بندقية قارا، بندقية

 كل ووضعوا قسمنا، ثم الشمس غروب مع وهذا إدريس السيد اهلل،

 هو املنطقة ومسؤول زهرة واهلادي أنا وبقيت منطقة، يف جنديات أربع

 .حيا يزال ما لزرق السيد

 األركان قيادة من بها أتينا واحدة راية سوى مبنطقتنا منلك نكن ومل

 كل يف رايات عدة من لنا البد أنه اهلل رمحه الشيخ السي لنا فقال

 .الرايات هذه لنا ختيط أن منكن تستطيع فمن والقسمات، الكتائب

 فصنعت الثانوية، يف اخلياطة تعلمت ألنين الشيخ سي يا أنا له فقلت

 حيمل فقط واحدا جنديا أن الحظنا ثم باملنطقة خاصة كبرية راية

 اجلنود كل حيمل أن بد فال الئق، غري هذا هلم فقلت كتفه على شارة

 اجلنديات وتدريب بتكوين فقمت .القبعة على أو أكتافهم على شارات
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 بيننا، شديدة منافسة هناك أصبحت حتى الشارات هذه خياطة على

 .اليوم يف الشارات هذه من عدد أكرب ختيط اليت هي أحسننا وكانت

 أي صليحة وتدعى زبيدة إمسها أخت معنا كانت الطيب، امليدان يف

 وأثناء األسنان طب اجلزائر جبامعة تدرس كانت األمساء تبادلنا أننا

  .الطفولة من صديقيت وهذه معسكر إىل ذهبت الطلبة إضراب

 الليالي إحدى ويف بالثورة، إلتحقت قد كانت معسكر إىل جاءت ويوم

 "مأمون مكيوي"و (احلياة قيد على يزال ما) الشريف عثمان ورفقة

 الليل فأمضينا قديم فرنك مليون 70 فجمعوا اإلشرتاكات جلمع ذهبوا

 إىل عادت الصباح ويف .الوطنية األناشيد ننشد ورحنا املبلغ هذا نعد

 تعمل وهي شهرين حوالي فبقيت .متابعة أنذاك تكن مل ألنها معسكر

 وكان دامرجي، الدكتور عند مباشرة أخرى مرة صعدت ثم باملدينة

 من يوسف دامرجي الدكتور :هم السادسة باملنطقة أطباء ثالثة عندنا

 من مسلم طيب والدكتور فرنسا، من جاء إسعد خان الدكتور تيارت،

 أجل من املركز، إىل األخت هذه صعدت قلت .اهلل رمحه معسكر

 مين طلبوا رسالة لي فأرسلوا ممرضات وتكوين طيب مركز تكوين

  وسلمت فعانقتين هناك فوجدتها بهم ألتحق أن فيها

 فكونوني "الليلة تلك بعد نلتقي لن أننا أخشى كنت ":لي وقالت علي

 .الطيب اجملال يف

 فيها مات تافرنت، معركة كانت وأكربها املعارك عن األن سأحتدث

 صباحا الرابعة الساعة على بكمني وقمنا فرندة وحاكم فرنسي جنرال
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 فرنسا إستعانت ذلك بعد ثم لزرق السيد املنطقة مسؤول قيادة حتت

 املغرب وعند .اجلهات كل من وحاصرتنا سعيدة من أخرى بقوات

 املعركة تلك من فنجونا بالسحاب، السماء تلبدت تعاىل اهلل وبفضل

 .يشاهدوننا يعودوا مل الفرنسيني اجلنود ألن

 تربصي أنهيت اليوم ذلك يف مناور جبل معركة هي الثانية واملعركة

 ألنها اإلنتحار مبنطقة يسمونها وكانوا الثالثة املنطقة إىل وحولوني

 رفقة احلصان وركبت تقليديا لباسا فلبست أشجار، بها ليس منطقة

 اليت املنطقة، تلك إىل مثلي حول سياسي حمافظ وهو سعيد سي

 مناور جببل بدأ قد اإلشتباك فوجدنا ممرضة، بصفيت إليها ذهبت

 وعندما والغاز النابامل إستعمال يف مرة وألول فرنسا بدات وهنا

 من حتوم الفرنسية الطائرات كانت القتال ساحة إىل بالدخول هممنا

 ثم منها ينزلون اجلنود فراح هويتنا حتديد من تتمكن مل لكنها فوقنا

 11 حوالي مسلحني وغري جمروحني اجلنود فوجدنا السري واصلنا

 منطقتان اإلشتباك هذا يف شارك األشجار وسط جالسني جنديا

 السادسة واملنطقة رضوان، سي قيادة حتت الرابعة املنطقة هما إثنتان

 شهر من اليوم ذلك شديدة احلرارة وكانت حممود سي قيادة حتت

 للنابامل الفرنسية القوات إستعمال هو بلة الطني زاد ومما جويلية

  .اإلشتباك هذا يف ومدنيا جنديا 40 بيننا من فاستشهدن والغاز

 هذا خيض مل الذي اجلندي أن ":اهلل رمحه بومدين الرئيس قال ولقد

 مع فبقينا "فعال كبريا كان ألنه  جندي وال مبجاهد ليس اإلشتباك
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 سوداء السماء كذلك والنساء يبكي والشعب اجملروحني، اجلنود أولئك

 مروحية طائرات) طائرة 14 الـ نــم املتصاعد الدخان لكثرة

 بالطائرات فرنسا جاءت الغد ويف .جيشنا أسقطها اليت (اقوارــــــج

 الطائرات حطام ليشاهدوا الناس من والعديد النساء معها وجلبت

 إذ شهداءنا، دفن وال املكان من اإلقرتاب نستطع فلم القتلى وجثث

 ذلك، بعد أياما بالنابلم، اإلشتباك هذا يف متاما رضوان سي إحرتق

 أحد من فطلبنا واملتحدثة، رشيدة بديعة :جنديات ثالث حنن كنا

 فأجابنا شهداءنا نرى حتى اجلبل إىل يوصلنا بأن الناحية مسؤولي

 توجد الليل ويف النهار أثناء هناك العدو طائرات لوجود بالرفض

 فقال الظروف، كانت مهما نصعد سوف له فقلنا الكاشفة األضواء

 الليل أثناء فصعدنا  شئنت ما وإفعلن املسؤولية أحتمل لن إنين ":لنا

 ثم القادر، عبد سيدي قبة وجدنا وصلنا وعندما هذا مناور جبل إىل

 الرسومات بعض بتشكيل وقمت بدفنهم، فقمنا شهدائنا جثث وجدنا

 ":هلما وقلت زميليت إىل إستدرت ثم املكان، بذلك موجودة صخرة على

 األسف ومع لكن املكان، هذا ألزور فسآتي أعيش، أن لي اهلل كتب إن

 ومع الثورة، أثناء به أصبت الذي الشلل بسبب ذلك، بعد متاما أعد مل

 النضال جمال يف البيضاء بالدار وكفاحي نشاطي واصلت فقد ذلك

 هو إلي بالنسبة اليوم وهذا .اإلستقالل حتى وهذا باملغرب النسوي

     .  بالدنا ينصر أن أسأل واهلل أخرى مرات نلتقى أن أمتنى عيد

                                                                     
 


